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Drodzy Bracia, drogie Siostry

Od wielu lat wspieramy potrzeby potom-
ków Abrahama na Ukrainie, a ostatnio Bóg
otworzył nam drzwi, aby wspierać ich także
w Izraelu. W celu kontynuowania tej służby w
dniach od 29.10.17 do 08.11.17 zrealizowali-
śmy kolejny wyjazd do Izraela.

Jeden z kierunków tej służby w Izraelu to
odwiedzanie osób, które przeżyły Holokaust.
Ze względu na ich wiek jest to ostatnia chwila,
aby okazać im miłość w Mesjaszu Jeszui.

Wielu z nich urodziło się w Polsce i spędzi-
ło w niej dzieciństwo, które w tak brutalny
sposób zostało im odebrane. Po wojnie czuli
się zbyt zagrożeni, aby pozostać, a tych, któ-
rzy zostali, w czasach gomułkowskich wyrzu-
cono z ich kraju z biletem tylko w jedną stro-
nę. Osoby te często mówią, że mimo swoich
ran i odrzucenia, nadal kochają kraj swojego
dzieciństwa. Ze względu na zranienia, których
doznali, potrzebują właśnie Polaków, aby mo-
gło dojść do pojednania i uzdrowienia ich ran
oraz do budowania przyjaznych relacji.

Następnym kierunkiem tej służby jest po-
moc w potrzebach dla żydowskich emigran-
tów z byłego ZSRR, z których wielu także prze-
żyło Holokaust. W Izraelu żyją oni bardzo
skromnie i niejednokrotnie nie wystarcza im
na potrzeby związane z ich codziennym życiem
i zdrowiem. Dobrze jest pamiętać o Holokau-
ście, aby w przyszłości nie dopuścić do podob-
nej tragedii. Jednak pamięć o nim powinna być
żywa, połączona z tymi, którzy przeżyli i po-
trzebują naszej miłości przez praktyczne

wsparcie. Właśnie dlatego projekty te nazwa-
liśmy Żywa Pamięć.

W Tel Awiwie ponownie odwiedziliśmy 89-
letnią Judith (Dzidzia) i jej siostrę 93-letnią Es-
ter (Stenia). W liście z miesiąca kwietnia pisali-
śmy o nich szczegółowo. Obie siostry przeżyły
niemiecki obóz w Płaszowie oraz niemiecki
obóz KL Auschwitz-Birkenau i uczestniczyły
w marszu śmierci. Dzidzia powiedziała, że po
wojnie wróciły do Krakowa, gdzie było bar-
dzo niebezpiecznie i nie mogły tam pozostać.
Dwa razy próbowano ją zabić za to, że była
Żydówką. Mimo wszystko Dzidzia powiedzia-
ła, że jej serce bije po polsku, czuje po polsku
i widzi, że są w Polsce ludzie, którzy są dla
nich przyjaciółmi. Jej siostra Stenia miała ostat-
nio trudny okres w swoim życiu, gdyż jej cór-
ka zmarła na chorobę nowotworową.

Na to spotkanie przybył także 90-letni Ariel,
który pochodzi z Łodzi. W czasie wojny uciekł
z łódzkiego getta i ukrywał się w różnych miej-
scach. W wyniku przykrych doświadczeń Ariel
powiedział, że nie przyjedzie już do Polski.
Powiedział też, żebyśmy robili to, co robimy,
bo jest to cenne i dobre. Wiele osób takich jak
Ariel nie przyjedzie do Polski, ale ktoś z Polski
może przyjechać do nich, aby okazać im mi-
łość i przyjaźń. Jest to bardzo ważne. W cza-
sie naszego spotkania mogliśmy im powiedzieć,
że traktujemy ich jak naszych rodaków, a na-
sza wspólna tożsamość jest polska i żydow-
ska, bo łączy nas wiele lat wspólnej historii.
Powiedzieliśmy, że powtarzamy za Rut słowa,
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że ich lud jest naszym ludem, a ich Bóg jest
naszym Bogiem. Widzieliśmy, że pozytywnie
na to reagują i że spotkanie to było dla nich
ważne. Podsumowała je Dzidzia, która powie-
działa: Swoją wizytą przywracacie mi kraj,
który kochałam i kocham. Na koniec nasze-
go spotkania Mirosław podarował im swoją
książkę pt. „Dwa narody jeden kraj”. Módlmy
się, o Dzidzię, Stenię i Ariela, aby Bóg uleczył
ich serca z ich ran i objawił im swoją miłość

Ariel, Mirosław, Roman, Judith, Ester

w Mesjaszu Jeszui. Bo spowoduję, że zabliźnią
się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów – mówi
Pan – chociaż nazwali cię Odrzuconą, o którą
nikt się nie troszczy. Jer. 30,17

W kolejnym dniu odwiedziliśmy 92-letnią
Celinę. Celina mieszkała w Krakowie. Przeży-
ła Holokaust. Należy do grona osób, które po
tym wszystkim, co przeżyły, utraciły wiarę

Spotkanie z Celiną

w Boga. To, co widzieli i przeżyli zabiło wiarę
w ich sercach. Tragedią jest to, że w mordzie
Holokaustu stracili bliskich, ale także zamor-
dowano w nich ich wiarę. Celina mówi i czyta
po polsku, a w jej biblioteczce można zoba-
czyć klasykę literatury polskiej. Na koniec
naszego spotkania błogosławiliśmy Celinę bło-
gosławieństwem Aaronowym. Módlmy się

o Celinę, aby mogła uwierzyć w Boga i zoba-
czyć Jego miłość.

W miejscowości Holon odwiedziliśmy 90-
letniego Naftaliego, który pochodzi z Krakowa.
Naftali przeżył 62 lata ze swoją żoną, która
zmarła 3 lata temu. On także przeżył Holo-
kaust i rozpoczął rozmowę z nami pytaniem:
„Gdzie był Bóg?”. To pytanie jest tak często
zadawane przez tych, którzy ocaleli. Naftali
powiedział, że kto tego nie przeżył, nie uwie-
rzy. Naftali był wtedy dzieckiem i ciężko pra-
cował po 12 godzin dziennie. Do tej pory nie
wie, jak udało mu się to przeżyć. Trzy lata spę-
dził w podobozie KL Auschwitz-Birkenau
w Gliwicach. Później przeszedł marsz śmierci
do niemieckiego obozu Gross Rosen. Następ-
nie znalazł się w niemieckim obozie w Buchen-
waldzie, gdzie został wyzwolony wraz z inny-
mi więźniami. Naftali często przyjeżdżał do
Polski z młodzieżą izraelską jako naoczny świa-

Książki w biblioteczce Celiny

Spotkanie
z Naftalim

dek, zapraszano go także na różne spotkania
w Izraelu. Módlmy się o Naftaliego, aby Bóg
zmiłował się nad nim i objawił mu swoją mi-
łość w Jeszui – Mesjaszu Izraela.

Następnego dnia w Tel Awiwie odwiedzili-
śmy 75-letnią Alę i 78-letniego Stefana, którzy
mają dwóch synów oraz wnuki. Rodzina Ste-
fana uciekła na wschód i tak się uratowała. Po
wojnie wrócili do Polski natomiast rodzice Ali
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ukrywali się na aryjskich papierach. Kiedy
w 1942 roku urodziła się Ala, przekazali ją
pewnej zaufanej polskiej rodzinie. Po wojnie
Ala wróciła do swoich rodziców. Widzimy tu-
taj szlachetną postawę Polaków, którzy z na-
rażeniem życia pomagali swoim rodakom po-
chodzenia żydowskiego. W czasie naszej
rozmowy dowiedzieliśmy się, że osiedle dom-
ków wokół ich bloku nazywa się osiedlem go-
mułkowskim. Zamieszkali w nim ludzie, któ-
rzy musieli wyjechać z Polski w latach
1956–1960 oraz w marcu 1968. W tym czasie
wyjechały także rodziny Ali i Stefana i otrzy-

                  Ala i Stefan

mały bilet w jedną stronę. Oni chcieli mieszkać i
żyć w Polsce, ale im nie pozwolono. Jest to bole-
sna i niechlubna karta historii naszego kraju.

W czasie naszego spotkania powiedzieliśmy,
że jest nam przykro z powodu tego, co do-
świadczyli. Następnie powiedzieliśmy, że
mamy głębokie powiązania jako dwa narody
oraz jako kraje – Polska i Izrael. Mówiliśmy tak-
że o powiązaniach duchowych ze względu na
ich Boga oraz izraelskiego Mesjasza – Jeszuę,
który przebaczył nam nasze grzechy przez
swoją krew i powiedział, że zbawienie pocho-
dzi od Żydów. …bo zbawienie pochodzi od
Żydów. Jan 4, 22b Powiedzieliśmy także, że to,
co najważniejsze, czyli zbawienie otrzymaliśmy
od Boga przez Izrael. Pan Jezus był Żydem
i wierząc w Niego nie możemy mieć antyse-
mityzmu. Na koniec naszego spotkania bło-
gosławiliśmy Alę i Stefana błogosławieństwem
Aaronowym.

Po tym spotkaniu widzieliśmy, jak ważne
ono było. Ala i Stefan mimo wszystkiego, co
przeżyli, dalej kochają Polskę i czasami odwie-
dzają nasz kraj. W przyszłym roku będzie 50
rocznica niechlubnych wydarzeń marcowych.
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom pragnie-
my uczestniczyć w Marszu Żywych w dniu
12 kwietnia i stojąc wzdłuż drogi przemarszu
z Auschwitz do Birkenau, wyrazić to, że ich
przyjmujemy i witamy w naszym kraju, z któ-
rego zostali wygnani.

Natomiast w miesiącu czerwcu chcemy
zorganizować turnus wypoczynkowy dla osób,
które podobnie jak Ala i Stefan, zostały wy-
gnane z naszego kraju. Będzie to akt ponow-
nego przyjęcia ich w naszym kraju i usunięcia
kamieni odrzucenia. Przechodźcie, przechodź-
cie przez bramy, gotujcie drogę ludowi! Torujcie,
torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie... Iz. 62,10

Po południu udaliśmy się do Riszon le-Cij-
jon, gdzie spotkaliśmy się z Michaelem i jego
rodziną. Michael jest liderem społeczności
mesjańskiej. Wraz z żoną Marianne prowadzą
też fundację charytatywną o nazwie „Żywa
woda za darmo”, która ma na celu pomoc oso-
bom głównie z ZSRR. Udzielana jest ona wdo-
wom, sierotom i rozbitym rodzinom. Z orga-
nizacją tą rozpoczęliśmy regularną współpracę.
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Wieczorem na spotkaniu grupy domowej
u Michaela dzieliliśmy się świadectwem pracy
Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu
oraz tym, jak Bóg otworzył nam drzwi do służ-
by w Izraelu.

Wraz z Michaelem odwiedziliśmy 93-letnią
Riwkę, która jako 18-letnia węgierska Żydów-
ka została wysłana do niemieckiego obozu
KL Auschwitz-Birkenau. W pomoc w transpor-

Numer obozowy na przedramieniu Riwki

tach węgierskich Żydów byli zaangażowani
węgierscy żandarmi. W Birkenau wytatuowa-
no jej numer. Podczas selekcji Mengele posłał

jej matkę i młodszego brata do komory gazo-
wej, a jeszcze wcześniej został zagazowany jej
ojciec. Riwka pracowała po 12 godzin dzien-
nie w IG Farben starając się być dobrą pra-
cownicą. Wśród pracowników często doko-
nywano selekcji. Przez rok Riwka była chora i
bardzo osłabła. Potem przeniesiono ją do obo-
zu w Gliwicach. W czasie wyzwolenia przez
Rosjan musiała uciekać i chować się wraz z in-
nymi dziewczętami w obawie przed gwałtem.

Starały się nocować w opustoszałych domach,
choć te miejsca też nie były bezpieczne. Póź-
niej dostała się do Węgier, a w 1951 roku przy-
jechała do Izraela. W 1956 wyszła za mąż. Mąż
Riwki pracował na budowie, a ona pomagała
starszym ludziom. W czasie jednych odwiedzin
Michaela, Riwka powierzyła swe życie Mesja-
szowi Izraela – Jeszui. Na koniec naszego spo-
tkania modliliśmy się za Riwką i błogosławili-
śmy ją błogosławieństwem Aaronowym.

Później wraz z Larisą odwiedziliśmy dwie
osoby. Larisa ma na sercu odwiedzanie osób
starszych. Pomaga im i świadczy o Mesjaszu
Jeszui. Z zawodu jest kosmetyczką, a osoby,
które przychodzą do niej, mogą usłyszeć Ewan-
gelię.

Odwiedziliśmy 84-letnią Hannę, która
27 lat temu przyjechała do Izraela. Ojciec Han-
ny był Polakiem. Podczas wojny rodzina Han-

Larisa i Hanna

            Michael i Riwka

ny uciekała do Taszkientu. Wsiedli do pociągu,
który w czasie jazdy został zbombardowany,
w wyniku czego zginęli jej rodzice.
W Taszkiencie trafiła do domu dziecka. Ogó-
łem w Taszkiencie spędziła 27 lat. Po tzw. pie-
restrojce za czasów Gorbaczowa postanowi-
ła wyjechać do Izraela. Po ostatnim upadku
Hanna ma problemu z chodzeniem. Choruje
też na cukrzycę. Wraz z Larisą modliliśmy się
o Hannę i błogosławiliśmy ją błogosławień-
stwem Aaronowym.
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Odwiedziliśmy także 80-letnią Rozę, która
w czasie wojny była w jednym z gett koło Win-
nicy. Kiedy miała 5 lat, zmarła jej mama. Po
wojnie żyła w Kiszyniowie. Roza ma proble-
my z ciśnieniem w gałce ocznej oraz ze słu-
chem. Pracowała w Tel Awiwie, gdzie w nocy
myła autobusy. Jej jedyny syn mieszka w Czar-
nogórze. Na koniec naszej wizyty Larisa mo-
dliła się z Rozą o jej zbawienie.

Kolejnego dnia pojechaliśmy do 93-letniej
Miriam, której dwie książki wydaliśmy w Pol-
sce. Niestety Miriam nadal odcina się od wia-
ry w Boga i ciągle pyta, czemu dopuścił On do
Holokaustu. Podczas takich odwiedzin widzi-
my ogromną potrzebę modlitw wstawienni-
czych. Podczas naszej wizyty Miriam odwie-
dził syn jej siostry wraz z żoną. Mogliśmy z nimi

      Spotkanie z Miriam

rozmawiać o naszej wspólnej historii i wierze
w ich Mesjasza Jeszuę, przez którego przybli-
żyliśmy się do Boga i Jego ludu – Izraela. Po-
wiedzieliśmy im, że nikt nie zniszczy Izraela,
ale mogą siebie zniszczyć przez grzech i odej-
ście od Boga.

W piątek wieczorem spotkaliśmy się na sza-
bacie z osobami, które we wrześniu były
w Polsce na projekcie „Usuwanie kamieni”.
Cieszymy się, że w ich sercach pozostało wie-
le dobrych wspomnień.

Następnego dnia razem z osobami, które
były w Polsce, uczestniczyliśmy w spotkaniu
społeczności mesjańskiej na Karmelu, a potem
zjedliśmy obiad u Wiery, która także była
w Polsce.

W tym samym dniu odwiedziliśmy 88-let-
nią Ilanę. Ilana przeżyła Auschwitz-Birkenau,
skąd wysłano ją do Ravensbrück. Jej ojciec
zginął w Buchenwaldzie, a jej matka i dwie
młodsze siostry w Bełżcu. Jej trzy starsze sio-
stry przeżyły w trzech różnych obozach. Jed-
na z nich nadal żyje i ma 96 lat. Ilana opiekuje
się nią. Mimo Holokaustu i powojennej wro-
gości ze strony Polaków, Ilana kocha Polskę
i język polski. Podczas naszego spotkania wi-

Społeczność mesjańka na Karmelu

Ilana

dzieliśmy jej wielką radość. Była bardzo
wdzięczna za nasze odwiedziny oraz za poda-
rowaną jej książkę Mirosława pt. „Dwa naro-
dy jeden kraj”. Pokazała nam Biblię Gdańską,
którą kupiła kiedy przyjechała do Izraela. Ilana
wierzy w Boga i mówi, że ma Go w swoim
sercu. Ciągle jednak zadaje to pytanie, gdzie
był w czasie Holokaustu. Mogliśmy opowie-
dzieć jej o Mesjaszu Jeszui, co Ilana przyjęła.
Doskonale wie z Biblii o Jego życiu i cierpie-
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niu. Powiedzieliśmy jej, że my widzimy tylko
jedną stronę obrazu, a drugiej już nie i tak jest
z cierpieniem. Zapewniliśmy Ilanę, że Bóg ma
odpowiedź na Holokaust przez zmartwych-
wstanie. Chodźcie, zawróćmy do Pana! On nas
rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy
nasze rany! Po dwóch dniach wskrzesi nas do
życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy
żyli przed jego obliczem. Starajmy się więc po-
znać, usilnie poznać Pana; że go znajdziemy, pew-
ne jest jak zorza poranna, i przyjdzie do nas jak
deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię!
Oz. 6:1–3 Módlmy się o Ilanę, której serce jest
bardzo otwarte i pragnące dalszych relacji z
nami.

Następnego dnia pojechaliśmy do Kirjat
Mockin, gdzie spotkaliśmy się z Leą i jej współ-
pracownikami w siedzibie Centrum Naucza-
nia o Holokauście.

Poznaliśmy tam 88-letniego Efraima, który
pochodzi z Łodzi. Wraz z rodziną trafił do łódz-

kiego getta. Uciekli stamtąd i wraz z bratem
i rodzicami przeżyli. Jego dwie siostry uciekły
do Rosji.

Następnie spotkaliśmy się z Itą, której
96-cio letnia mama pochodzi z Oświęcimia. Ita
była nauczycielką i bardzo chce przyjechać do
Oświęcimia. Powiedziała nam, że w Izraelu
młodzież nie zna nazwy Oświęcim i historii
tego miasta – zna tylko Auschwitz.

Módlmy się o to, aby ta świadomość się
zmieniła. Módlmy się o Leę i jej współpracow-
ników oraz Efraima i Itę, by mogli uwierzyć
w Mesjasza Izraela Jeszuę.

Mirosław i Efraim

Następnie odwiedziliśmy Swietę, o której
wspominaliśmy w naszych poprzednich listach
z Izraela. Swieta codziennie pomaga w pako-
waniu paczek w centrum prowadzonym przez
społeczność mesjańską i czuje się bardzo po-
trzebna.

Odwiedziliśmy także 82-letnią Lidię oraz
Wikę i Ludmiłę. Lidia bardzo chciałaby przyje-
chać do Polski, po tym jak od Wiki i Ludmiły
usłyszała świadectwo z ich pobytu w Polsce.

Lidia

   Wika

Spotkanie z Itą
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Ludmiła

Następnego dnia w drodze do kibucu Da-
gania zatrzymaliśmy się w Hajfie, gdzie odwie-
dziliśmy 85-letniego Izaaka i jego 73-letnią żonę
Bellę. Bella urodziła się w Izraelu, a jej rodzice

Bella i Izaak

pochodzili z Białorusi. Izaak był w getcie
w Piotrkowie Trybunalskim, a w 1944 trafił do
Auschwitz-Birkenau. Brał udział w marszu
śmierci do Gliwic, a następnie wraz z innymi
więźniami został przewieziony pociągiem
z odkrytymi wagonami tzw. węglarkami do
Sachsenhausen, a stamtąd do Mauthausen. Na-
stępnie przeszedł w marszu śmierci do Gun-
skirchen. W maju został wyzwolony. Izaak
przeżył wraz z matką, ale jego ojciec zmarł
w marszu śmierci. Jego brat wraz z 20 dzieć-
mi był poddawany eksperymentom z rąk nie-
mieckich lekarzy. Kiedy zbliżało się wyzwole-
nie, w kwietniu 1945, wszystkie dzieci
powieszono. Gdy Izaak przebywał w Au-

Numer obozowy
na przedramieniu
Izaaka

schwitz miał 12 lat, a jego brat 9,5. Jak nam
powiedział, sam nie wierzy w to, co przeżył,
bo nie mieści mu się to w głowie. To cud, że
po tym wszystkich został normalnym człowie-
kiem. Po wyzwoleniu Amerykanie wzięli ich
do Włoch. Była to brygada żydowska. W listo-
padzie 1945 przyjechał do Hajfy. Pod koniec
naszego spotkania modliliśmy się o nich i bło-
gosławiliśmy ich błogosławieństwem Aarono-
wym. Módlmy się o zbawienie dla Izaaka i Bel-
li oraz o to, aby mogli przyjechać do Polski na
odpoczynek i naszą coroczną konferencję
w miesiącu sierpniu.

W kibucu Dagania spotkaliśmy się z Tamarą,
z którą odwiedziliśmy 90-letniego Icusia, któ-

Icuś
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rym od 5 lat opiekuje się wierząca siostra
z Filipin.

Wieczorem w domu Tamary spotkaliśmy się
z Józefem i Riwką. Rodzice Józefa uciekli do
Rosji, a następnie wrócili do Krakowa, gdzie
w 1946 urodził się Józef. Niestety w 1956
musieli wyjechać z Polski.

Następnego dnia przy śniadaniu Tamara
zapytała, czy wierzymy, że Bóg nam pomaga.
Znamy Tamarę od ponad 20 lat, a jeszcze
wcześniej poznaliśmy Icusia. Kiedy ją poznali-
śmy, twierdziła, że nie wierzy. Wynikało to
z tego, że wyrosła w rodzinie ateistycznej. Te-
raz jednak przyznała, że modli się do Boga
i On jej pomaga. Widzimy w tym łaskę, którą
Bóg okazuje swojemu ludowi uwalniając ich od
niewiary. …Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i od-
wróci bezbożność od Jakuba. Rzym. 11:26

Podczas naszej wizyty Tamara pokazała nam
liczydło przywiezione do Izraela przez jej
mamę, która była w Polsce księgową.

Tamara

W tym dniu spotkaliśmy się też z 85-letnim
Henrykiem i jego 82-letnią żoną Esterą.  Hen-
ryk (Yechezkel) urodził się w Krakowie,
a mieszkał w Gorlicach. Jego ojciec pracował
w przemyśle naftowym w dziale odwiertów.
Henryk nie ma rodzeństwa. W 1939 uciekł
z Gorlic do stryja, a następnie wyjechał do Asi-
no na Syberii. Przebywał tam w gułagu przez
1,5 roku. Następnie wyjechał do Buchary
w Uzbekistanie, gdzie panował głód i ciężkie

Henryk i Estera

warunki mieszkaniowe. Przez zanieczyszczoną
wodę jego ojciec zachorował na tyfus, a mat-
ka na dyzenterię i oboje zmarli. Przed śmier-
cią ojciec oddał go do chrześcijańskiego domu
dziecka. Kiedy miał 10 lat, wywieziono go do
Teheranu, gdzie Brytyjczycy prowadzili obóz
dla 700 żydowskich dzieci. Czekali na trans-
port do Palestyny. Irak nie zgodził się na prze-
jazd przez ich kraj, więc płynęli statkiem do
Pakistanu, później do Egiptu, a następnie
w 1943 przejechali pociągiem do obozu bry-
tyjskiego w Atlit w Palestynie. Do Dagani przy-
był wraz z Icusiem w 1943. Henryk dwa razy
był w Polsce. Jego dziadek miał w Polsce dom,
który został przejęty przez władze komuni-
styczne. Następnie ktoś kupił ten budynek,
a Henryk nie otrzymał żadnego odszkodowa-
nia. To kolejna z trudnych części naszej histo-
rii: wiele żydowskich posiadłości zostało przy-
właszczonych, a Żydom nie wypłacono
żadnych odszkodowań. Módlmy się, aby na-
sze władze mogły tę kwestię rozwiązać i aby
dokonano wypłat odszkodowań. Nie wkraczaj
do bramy mojego ludu w dniu jego klęski; nie paś
i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego
klęski! I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu
jego klęski! Abd. 1:13

W kibucu Dagania B, który powstał 10 lat
później i obchodził w tym roku 97-lecie po-
wstania, spotkaliśmy się z 87-letnim Szlomo,
który przeżył Holokaust. Jego historia bardzo
nas wzruszyła. Film o Szlomo można zobaczyć
w Internecie na kanale YouTube. Nosi on tytuł
„Polska metryka Szlomo Jardena”. Szlomo
ukrywał się dzięki fałszywej metryce, którą
otrzymał od księdza na plebanii. W 1943 Niem-
cy złapali jego brata i zabili. W nocy Szlomo
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zabrał jego ciało i pogrzebał. Po wojnie po uzy-
skaniu zgody na ekshumację, pochował ciało
na cmentarzu żydowskim w Sochaczewie. Jego
rodzice, pięciu braci i dwie siostry zginęli pod-
czas Holokaustu. Szlomo wierzy w Boga i jak
sam powiedział, widział, że Bóg mu pomagał,
kiedy się modlił. Odwiedził w Polsce miejsca,
które pamiętał. Chciałby ponownie pojechać
do Sochaczewa na grób brata. Módlmy się o
Szlomo, aby Jego ufność i wiara w Boga jesz-
cze bardziej wzrastały.

W ostatnim dniu naszego pobytu spotkali-
śmy się z 93-letnią Leą. Lea pochodzi z Łodzi.

Podczas wojny była w łódzkim getcie, z któ-
rego w 1943 została przetransportowana do
Ravensbrück. Stamtąd natomiast trafiła do fa-
bryki samolotów w Wittenberdze. Ojciec Lei
był oficerem w polskim wojsku. Z zawodu był
krawcem i w wojsku też wykonywał ten za-
wód szyjąc futra, płaszcze i kostiumy. Część
rodziny Lei, w tym matka, zginęła w Auschwitz.
Po wyzwoleniu przez Rosjan Lea wraz z ko-
bietami, z którymi schroniła się w jednym
z domów, musiały przed nimi uciekać w oba-
wie przed gwałtem. W Łodzi Lea dowiedziała
się, że z jej całej rodziny przeżyła tylko sio-
stra, którą matka odepchnęła na miejscu se-
lekcji w Auschwitz. Natomiast ojciec Lei zmarł
w getcie. Wraz z siostrą dostały się do Włoch,
a stamtąd wyjechały do Palestyny. Lea ma dwie
córki i syna. Gdy na koniec błogosławiliśmy Leę
błogosławieństwem Aaronowym, złożyła ręce,
a z jej oczu popłynęły łzy. Módlmy się o Leę,
aby znalazła swoje pocieszenie w Mesjaszu
Jeszui.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za ten czas spę-
dzony w Izraelu. Widzimy, jak bardzo ważna
jest ta służba i jak wiele osób można jeszcze
odwiedzić i pocieszyć. Z Bożą pomocą chce-
my tę służbę nadal czynić w diasporze na Ukra-
inie i w Izraelu. Jeszcze raz prosimy Was
o modlitwy za nami, abyśmy razem mogli da-
lej pocieszać i błogosławić potomków Abra-
hama i świadczyć im o ich Mesjaszu Jeszui. Po-
cieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg!
Iz. 40:1

Kierując nasz wzrok wstecz na mijający rok
2017, jesteśmy Bogu wdzięczni w imieniu Pana
Jezusa za Jego dobroć i wierność w tym cza-
sie. Wspólnie z Wami widzimy Bożą troskę,
opiekę, łaskę i błogosławieństwo w służbie mi-
łosierdzia wśród Bożego ludu wybranego na
Ukrainie oraz w Izraelu. Współpracując z na-
szymi drogimi na Ukrainie i w Izraelu, mogli-
śmy im pomagać poprzez codzienne obiady,
paczki żywnościowe, pomoc medyczną, pro-
jekt odpoczynek, wyjazdy do sanatorium oraz
zaspokajanie bieżących potrzeb potomków
Abrahama. Każda ta forma niesionej pomocy
pozwala nam być wykonawcami Słowa, a nie
tylko słuchaczami (Jak. 1:22).Lea
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Dzięki tej służbie miłosierdzia, którą wspól-
nie z Wami realizujemy, wiele osób mogło usły-
szeć o zbawieniu w Panu i Zbawicielu – Me-
sjaszu Izraela, a niektórzy powierzyli swoje
życie w Jego ramiona. Niektóre z tych osób
regularnie uczęszczają na spotkania szabato-
we i dalej wzrastają w wierze.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za każdego z Was
– za to, że regularnie wspieracie tę służbę

w wymiarze duchowym i materialnym. Modli-
my się, aby Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba
w imieniu Pana Jezusa wynagradzał każdego
z Was za Wasze zaangażowanie w tej służbie.
Błogosławimy Was na ten Nowy Rok 2018
i jeszcze raz dziękujemy Bogu za Wasz wkład
w tę służbę!

Szalom z Oświęcimia
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE

1. Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diaspo-
rze i prośmy także o ich zbawienie (Rzymian 10:1). Prośmy o ochronę ich życia przed
wszelkimi atakami terrorystycznymi. Zachęcamy do czytania bieżących informacji z Izra-
ela, które są pomocne do modlitwy, a które zamieszczamy na naszej stronie internetowej:
www.shalomoswiecim.pl.

2. Bardzo prosimy Was o modlitwę za obecną sytuacją na Ukrainie. Wstawiajmy się
za Żydami mieszkającymi w tym kraju, aby nie kierowano wobec nich bezpod-
stawnych oskarżeń za obecny stan państwa. Módlcie się też o naszą służbę pośród
tego narodu, abyśmy spokojnie i bez przeszkód mogli nadal im służyć.

3. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło poko-
ju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izra-
elu, aby zostali uwolnieni od ducha islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.

4. Jest wiele potrzeb ludności izraelskiej w samym Izraelu. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że udało
nam się nawiązać współpracę z kongregacją mesjańską w Riszon le-Cijjon. Prosimy Was
o modlitwy, aby ta współpraca mogła się rozwijać.

5. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 13 stycznia 2018 r. Spo-
tykamy się przy tzw. Judenrampe – pierwszym miejscu selekcji w Brzezince
o godz. 10.00. W tym samym czasie będą się modlili także nasi Bracia i Siostry na
terenie obozu w Majdanku.

6. Módlmy się o siebie nawzajem, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy Stowarzy-
szenie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz we wszyst-
kich przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.

7. Bardzo prosimy Was o modlitwy za władze naszego kraju, aby w podejmowanych decy-
zjach nasz kraj nadal pozostał sojusznikiem i przyjacielem Izraela, gdyż „...będę błogosławił
błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę;...” I Mojż. 12:3a.

8. Ze względu na coraz bardziej zwiększające się potrzeby związane z projektem medycznym, bardzo
prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finansowe potrzebne do
funkcjonowania tego projektu.

9. Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wsta-
wiennicze za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modli-
tewnego informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać
w naszym liście modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Naj-
wyższego za sprawami, które leżą Wam na sercu. „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej
zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” Mat. 18:20.
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W kolejnym miesiącu módlmy się za:

• Siostrą Joanną z Jaworzna o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Bronisławem z Wałbrzycha o uwolnienie z alkoholizmu i agresywności.
• Bratem Arkadiuszem z Oświęcimia o jego uzdrowienie.
• Siostrą Danutą ze Starego Jaworowa o zdrowie i siły w codziennym życiu.
• Siostrą Anetą z Białegostoku, o jej uzdrowienie.
• Siostrą Arimathią z Darmstadt, której leży na sercu Polska, o posilenie na

zdrowiu.
• Bratem Piotrem z Białegostoku o pokój do serca i akceptację ze strony sąsiadów.
• Bratem Marcinem, aby Bóg dał siłę do wytrwania w wierze jego żonie Annie

i synowi Norbertowi.
• Siostrą Mirą z Mińska Mazowieckiego o ogólne wzmocnienie duchowe i cielesne

oraz o zdrowie dla jej brata i bratowej.
• Agnieszką z Białegostoku o uzdrowienie
• Bratem Sławomirem ze Skoczowa o uzdrowienie i posilenie.
• Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
• Siostrą Iwoną z Ustronia o zdrowie.
• Siostrą Iwoną z Miętkiego k. Szczytna, aby doznała pełnego uzdrowienia.
• Bratem Wiesławem o nawrócenie dla jego całej rodziny i rozwiązanie ich wszyst-

kich problemów.
• Bratem Piotrem z Lubartowa o rozwiązanie problemów w pracy.
• Markiem, który jest zarażony wirusem zapalenia wątroby HCV, o zdrowie

i dalsze działanie Boże w jego życiu.
• Siostrą Jadwigą z Pogwizdowa, by Bóg zbawił jej męża i resztę niezbawionej

rodziny oraz aby dał wierzącego męża jej córce.
• Bratem Marcinem, aby Bóg zbawił jego żonę i syna oraz dał mu potrzebną

siłę do wytrwania w wierze.
• Siostrą Alicją z Kostrzyna nad Odrą, by Bóg obdarzył zdrowiem ją, jej męża

Zenona oraz wnuki – Zuzię i Dawida.
• Siostrą Anią z Wisły, która wyjechała na misję do Egiptu.
• Bratem Mirosławem z Lublina, aby Bóg dał mu stałą pracę w zawodzie oraz aby

Bóg zbawił jego całą rodzinę i dał mu więcej duchowej siły w pokonywaniu trud-
nego okresu w swoim życiu.

• Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie. Obec-
nie jest po wylewie, udarze i wodogłowiu oraz pomimo młodego wieku cierpi
na osteoporozę. Jako mąż i ojciec dwojga dzieci pragnie odzyskać sprawność.

• Siostrą Anetą z Kołobrzegu, która prosi o modlitwę o nawrócenie męża, miłość
w rodzinie, błogosławieństwo i ochronę dla jej dzieci i małżeństwa oraz pracę dla niej.

• Siostrą Małgorzatą z Krakowa, która przechodzi przez trudny okres w swoim życiu,
a także o zdrowie dla córki Matyldy i pracę dla jej męża oraz wzmocnienie ich wiary.

• Zdrowie siostry Barbary z Dąbrowy Górniczej i zbawienie jej bliskich.
• Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Ewy i Jerzego z Gubina.
• Siostrą Grażyną z Wrocławia, która prosi o modlitwę za córkę Ewelinę i syna

Sebastiana, aby Pan Bóg okazał im swoje miłosierdzie, przyciągnął ich do siebie,
uleczył i uwolnił, by na nowo zapragnęli Mu służyć oraz o Bożą ochronę i błogo-
sławieństwo dla nich.
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• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o jej uzdro-
wienie z łuszczycy i nadczynności z tarczycy oraz zbawienie przyjaciół.

• Siostrą Iwoną z Koszalina, która prosi o modlitwę o upamiętanie i zbawienie
dzieci oraz wnuczki Martyny i uwolnienie z choroby alkoholowej syna Maćka.

• Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował relację mię-
dzy nimi.

• Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie dla siebie
oraz brata Pawła.

• Bratem Mirosławem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną.
• Jolą i jej rodziną w Essen o przemianę i zbawienie.
• Siostrą Jolantą, aby Bóg uwolnił jej męża Kazimierza z postępującej choroby

alkoholowej. Dziękujmy Bogu, że dał się poznać jej córce Ewelinie!
• Siostrą Anią z Zabrza, która prosi o modlitwy o upamiętanie i zbawienie dla

jej synów i synowych oraz o uwolnienie z alkoholu syna Marka.
• Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niemczech.
• Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który prosi o uzdrowienie

Agnieszki oraz Bożą łaskę do przemiany dla Janusza i Stanisława oraz całej
rodziny.

• Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w przetrwa-
niu choroby, z którą zmaga się od wielu lat.

• O duchowe potrzeby Siostry Iwony.
• Siostrą Moniką z Poznania o uzdrowienie schorzeń jej córki Julii.
• Siostrą Krystyną o zdrowie dla jej córki Joli, a także o całkowity powrót do

zdrowia dla jej drugiej córki Teresy.
• Bratem Kazimierzem z Ełku o uzdrowienie oraz zbawienie jego dzieci.
• Bratem Tadeuszem z Ełku o zbawienie dla jego żony i dzieci.
• Siostrą Haliną z Białegostoku o uzdrowienie z przewlekłych i uciążliwych schorzeń.
• Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowanych wy-

padkiem schorzeń kręgosłupa.
• Siostrą Anną z Dąbrowy Górniczej, która prosi o modlitwę za jej synów, a szcze-

gólnie za jednym z nich, aby Pan Bóg wzmocnił jego małżeństwo i rodzinę.
• Siostrą Ireną z Głuchołaz, która ma problemy z sercem.
• O zbawienie Renaty i jej całej rodziny.
• O uzdrowienie Brata Roberta Cabały.
• Siostrą Elwirą z Niemiec, która prosi o modlitwę wstawienniczą za swoimi

dziećmi, aby znalazły zbawienie w Chrystusie oraz o Bożą ochronę jej firmy
przed upadlością.

• O zdrowie dla Brata Marka.
• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina oraz nawrócenie jej syna Pawła.

Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane, prosimy o poinformowanie nas o tym.

10. Zachęcamy do dalszego włączania się do Łańcucha Modlitwy. Niechaj Pan dodaje Wam
wytrwałości w podjętej decyzji. Módlmy się, aby kolejni „stróże na murach” wypełnili puste
godziny w tabeli lub dołączyli do modlących się już stróżów, gdyż „sznur potrójny nie tak
szybko się zerwie” Kaz. Sal. 4:12. „Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów:
przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milcz-
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cie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sław-
nym na ziemi” Ks. Izajasza 62:6–7.

11. Prosimy, przysyłajcie do nas świadectwa o tym, w jaki sposób Bóg wlał do Waszych serc
miłość do narodu izraelskiego. Świadectwa te zostaną zamieszczone w naszych listach in-
formacyjno-modlitewnych.

12. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy otwarci na przyjazd
do Waszych społeczności w celu podzielenia się świadectwem pracy na Ukrainie
oraz wykładem Słowa Bożego na temat Izraela. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt.

13. Prosimy Was, żebyście po przeczytaniu listu modlitewnego przekazali go kolejnym oso-
bom, aby w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na Ukrainie
mogła dotrzeć do szerszych kręgów zainteresowanych tą służbą.
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